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Navrhnite si interiér...

Systém navrhovania, vizualizácia a naceňovanie interiérov...

CAD Decor PRO

Autorom projektu a vizualizácie je Dariusz Witczak, užívateľ programu

CAD Decor PRO
CAD Decor PRO je univerzálny nástroj pre architektov a interiérových
Kompleksowy
projekt Twojego
mieszkania
designérov. Program kombinuje rendering
na profesionálnej
úrovni
s vysoko
kvalitnou vizualizáciou a presnými kresliacimi nástrojmi a umožňuje
navrhovať interiéry všetkých typov.
V CAD Decore PRO sú integrované nástroje a možnosti programov CAD Decor
a CAD Kuchyne a tiež modulu Profesionálny rendering. Vďaka tomu môžu
byť všetky fázy návrhu a renderovania vykonávané plynule, návrhové práce
sú komfortnejšie a rýchlejšie.
Ako súčasť programov a tiež na internete je k dispozícii veľa databáz
výrobkov. Sú výsledkom dvadsaťročného zhromažďovania modelov
výrobkov známych a svetových výrobcov. Obsah databáz i ceny výrobkov sú
stále aktualizované. Proces tvorby a udržiavania databáz je kontinuálny, stále
sa objavujú nové spoločnosti, ktoré chcú spolupracovať na vytvorení
digitálnych katalógov svojej produkcie.
Nástroj Prevodník 3D prvkov vznikol integráciou nápadov, návrhárov a
najnovších trendov v interiérovom designe. Prevodník je nástroj umožňujúci
užívateľom konvertovať modely do formátu DWX, ktorý sa používa v CAD
Decore Pro. Pomocou Prevodníka si užívateľ môže vytvárať vlastnú databázu
z 3D modelov, ktoré stiahne na internete, alebo sám vytvorí. Užívateľskú
databázu modelov je možné v Prevodníku exportovať a importovať a tak
ľahko vymieňať databázy medzi rôznymi užívateľmi alebo pracovnými
stanicami.

Autorom projektu a vizualizácie je Arkadiusz Słowakiewicz, užívateľ programu

CAD Decor PRO

Modul
Profesionálny
rendering
Prezentácia projektu vo forme videa

Nový profesionálny prístup
Modul Profesionálny rendering používá dva základné výpočtové postupy radiozitu (globálne osvetlenie) a raytracing. Radiozita je metóda výpočtu
celkového rozloženia svetla založená na šírení lúčov svetla od svetelného
zdroja. Pri výpočte sa zohľadňuje nielen priame svetlo, ale tiež svetlo
vyžarované objektami a svetlo odrážené od objektov, stien a podlahy.
Výsledky výpočtu radiozity si program pamätá, takže je možné scénu
zobrazovať z rôznych miest a uhlov bez nutnosti ďalších výpočtov.
V priebehu výpočtu globálneho osvetlenia je možné vykonávať rad akcií a
nastavení, napr. upravovať parametre svetelných zdrojov (farbu, intenzitu,
rozsah, uhol kužeľa), nastavovať vlastnosti objektov vyžarujúcich svetlo,
meniť farebné tónovanie scény a parametre globálneho osvetlenia (vplyv
globálneho osvetlenia, kontrast, úroveň okolitého svetla) a ukladať na disk
obrázky interiéru. Zobrazenie scény sa obnovuje každých niekoľko sekúnd,
takže účinok zmeny nastavenia je vidieť takmer okamžite. Čas nutný k
výpočtu radiozity môžete využiť tiež k vytvoreniu cesty pre generovanie
videa AVI.
Všetky tieto riešenia výrazne skracujú čas potrebný pri hľadání optimálnej
kombinácie parametrov svetiel a ďalších vizuálnych efektov. Iba v programe
CAD Decor PRO môžete počas jediného výpočtu radiozity pripravovať
vizuálnu dokumentáciu pre denné i pre umelé osvetlenie miestnosti! Zmeny
osvetlenia sú vykonávané na pozadí a ich vplyv na proces renderovania je
minimálny. Metóda výpočtu radiozity šetrí váš čas i energiu a dáva priestor
vašej kreativite pri vytváraní pôsobivých vizualizácií !

Autorom projektu a vizualizácie je Dariusz Witczak, užívateľ programu

Absolútnou novinkou programu je možnosť vytvárať video
vo formáte AVI obsahujúce
virtuálnu prechádzku interiérom. Panel pre vytváranie
videa je k dispozícii na karte
RenderPro > Prezentácia.
Počas ukladania trasy videa
môžete ľubovoľne
pohybovať kamerou a meniť
jej rýchlosť a natočenie. A čo
je dôležité - pre definíciu trasy
a uloženie videa môžete využiť čas výpočtu radiozity. Radiozita
môže byť riešená na pozadí, akonáhle výpočet skončí, stačí
zapnúť svetlá a perfektne renderované video bude generované
v reálnom čase.

Farebné tónovanie
Možnosť Farebné tóny umožňuje
rýchlo nastaviť farebný filter
podobne, ako sa to robí v
programoch pre editáciu
rastrových obrázkov. Zmyslom
farebného tónovania je ponúknuť
užívateľovi vyššiu flexibilitu pri
prezentovaní výsledkov výpočtu
radiozity a zobrazovať
renderovanú scénu v rôznych
farbách. K dispozícii je 23 farebných
filtrov, ktoré môžete nastavovať
kedykoľvek v priebehu výpočtu radiozity alebo po jeho
dokončení. Po niekoľkých sekundách od nastavenia filtru
uvidíte svoj projekt v úplne novom svetle.

Raytracing
Pri výpočte raytracingu program rýchlo analyzuje odrazy
svetelných lúčov od lesklých plôch (napr. zrkadiel a kovov) a
lomy svetelných lúčov v priesvitných materiáloch (napr. v skle
alebo plexiskle). Po výpočte získajú kovové predmety
prirodzený lesk, sklo bude vyzerať realisticky a raytracing
najmä vyrieši vzájomné odrazy v zrkadlách. Podľa rýchlosti
vášho počítača môžete vyberať jednu z ôsmych úrovní kvality
raytracingu. Podľa potreby môžete nastaviť i počet riešených
odrazov a lomov (v rozmedzí 1 až 10 odrazov a 0 až 20 lomov).
Čím vyššiu hodnotu nastavíte, tým dlhší bude výpočet, ale
dosiahnete lepších výsledkov.

Sloboda navrhovania v CAD Decore PRO
CAD Decor

ź unikátne nástroje pre vkladanie, editáciu, oceňovanie a dokumentáciu obkladov a pre používanie farieb (napr.
mapovanie nerovností textúr, zmena parametrov špár, zostavy dlaždíc, optimalizácia spotreby dlaždíc)
ź modul Export 3D vytvára panoramatické náhľady projektu
ź navrhovanie s pokročilým modulom renderovania - voľnosť pri používaní rozličných materiálov (textúry, maľby,
keramické dlaždice) a možnosť aplikovať rôzne efekty na všetky objekty v projekte

CAD Kuchyne

ź projektovanie kuchynských interiérov vrátane vytvorenia cenovej ponuky, technickej dokumentácie, vzoru zmluvy
a šablóny objednávky
ź flexibilné 3D modelovanie a pokročilé automatické vytváranie niektorých prvkov (atypické rímsy, sokle a
kuchynské dosky)
ź univerzálna databáza kuchynských skriniek, databáza kuchynských spotrebičov a kuchynského nábytku
ź modul Editor skriniek, v ktorom si môžete navrhovať modely vlastných kuchynských skriniek

Modul
Profesionálny
rendering

ź parametre radiozity a raytracingu možno podľa vašich požiadaviek meniť v reálnom čase
ź možno ľahko upravovať parametre globálneho osvetlenia - mieru vplyvu, kontrast, úroveň okolitého rozptýleného
svetla, farbu, intenzitu vyžarovania svetla objektov a farebné tónovanie
ź projekt môžete prezentovať formou virtuálnej prechádzky miestnosťou uloženou ako video vo formáte AVI
ź pokročilé nastavenia ako Adaptívne rozdelenie mriežky a Rozdelenie mriežky scény umožňujú meniť hustotu siete a
vylepšiť výsledky renderovania
ź nástroj Diagnostika a oprava scény umožňuje opraviť chybne nakreslené plochy modelov prvkov, aby výsledky
renderovania boli perfektné

Nová filozofia
užívateľskej databázy
3D modelov

ź mnoho aktuálnych databáz výrobcov prvkov vnútorného vybavenia - príslušenstva, nábytku, domácich spotrebičov,
svetiel, radiátorov, sanitárnej keramiky, drezov a ďalších výrobkov
ź Prevodník 3D prvkov umožňuje sledovať novinky v interiérovom designe a používať modely stiahnuté z internetu k
vytváraniu naozaj inovatívnych návrhov
ź užívateľské databázy možno bez obmedzenia importovať a exportovať, takže ich môžete používať na viacerých
počítačoch a vymieňať ich s obchodnými partnermi

Doporučené systémové a hardwarové požiadavky pre CAD Decor PRO:
ź operačný systém Windows 7 alebo 10 - 64 bitový, RAM 16 MB
ź viacjadrový procesor, napr. i7, frekvencia min. 2.6 GHz
ź grafická karta GeForce GTX 680, GTX 780 Ti alebo výkonnejšia
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Upozornenie! Správne fungovanie programu nie je zaručené s grafickými kartami, ktoré
neodpovedajú doporučeným na webových stránkách www.protea.cz alebo
www.cadprojekt.com.pl
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SITISIO spol. s r.o.
Čulenova 15
915 01 Nové Mesto nad Váhom
tel. +421 911 855 757
e-mail: caddecor@sitisio.sk
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Obsah a vzhľad tohto letáku je chránený autorským právom. Leták alebo jeho časti môžu byť využívané iba k osobnému použitiu a k nekomerčným účelom. Všetky ochranné známky, názvy produktov, mená firiem a logá,
ktoré sa objavujú v tomto dokumente sú uvedené iba pre informačné účely a môžu byť vlastníctvom ich príslušných majiteľov.

